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Målsetning med foredraget

• Dele erfaringer

• Skape refleksjon 

• Gi noen tips

• Kanskje løfte noen problemstillinger som vi må innovere på.. 

Mer fokus på hva som er viktig å tenke på for prosjekteiere av innovasjonsprosjekter 
enn å komme med absolutte svar
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Marstrand sikrer kunders investeringer gjennom gode prosjekter
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Marstrand hjelper kunder innenfor tre hovedområder

Lykkes med enkeltprosjekter Utvikle individer og 
organisasjon Løse problemer i prosjektene
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Vi starter med den typiske diskusjonen

Har dette foredraget i det hele tatt noen relevans…?
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Prosjekt er vannfall – det er ut !!
Prosjekt er en måte å organisere, lede å 
styre unike oppgaver på, og vi må velge 
gjennomføringsmodell med omhu og 
implementere denne i organisasjonen 
både i prosjektteamet og omkringliggende 
ledelse – på ordentlig
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Målet er å ta ut potensialet av organisasjonen 

Dette er et ledelsesansvar og henger på prosjekteierskapet
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Prosjekteier – Ansvar (fra teorien) 

• Tilrettelegge for gode prosjekter

• Iverksette riktig prosjekt

• Sikre at effekt oppnås - gevinstrealisering

• Sikre tydelig ansvar og myndighet, samt støtte i ledelsen

• Sikre en tydelig prosjektbestilling - mandatet

• Etterspørre, utfordre, verifisere, berømme (og korrigere) god Prosjektledelse

• Sikre at prosjektet gjennomføres riktig

• Fatte veloverveide beslutninger til riktig tid i prosjektet

• Sikre tilgang på nødvendige ressurser og kompetanse

• Sikre at usikkerhetsstyring blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte, samt å håndtere usikkerheter som 
ligger utenfor prosjektleders mandat og myndighet

• Håndtere eskaleringer

• Håndtere endringer og avvik utenfor prosjektleders mandat

En virksomhets 
prosjektmodell skal være 
et viktig verktøy for 
prosjekteierskapet
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En prosjektmodells relevans vil variere med prosjektet

«Produksjon»
(repetitive prosjekter) 

Unike prosjekter med 
ulike 
gjennomføringsmodeller

Relevans

Prosjektmix

Behov for kompetanse, 
prosjektspesifikk strategi, 
prosjektmodell, integrert 
organisering 
gjennomføringsmodell, kultur 
og teambygging

Policy, 
Prinsipper, krav, 
mål,hovedproses
ser, eksempler.. 

Mal for prosjektene
Detaljerte standarder 

Lederskap

Organisasjonens felles prosjektmodell
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Gjennomføringstrategi for prosjektetGjennomføringstrategi for prosjektet

Mål med prosjektet
Prosjektmodell

Ledelsesfilosofi
Ledelseskultur
Organisering
Prosjektmodell
Mål og prioriteter

Bestilling

Nødvendig ledelsesfilosofi for prosjektet
Nødvendig ledelseskultur i prosjektet

Nødvendig ledelse i og rundt prosjektet
Riktig organisering av prosjektet

(inkl. tydelig roller, ansvar og myndighet)

Situasjonen

Bygge felles prosjektkultur og et høyt presterende team

Tilpasset gjennomføringsmodell for prosjektet

Prosjektmodellen må tilpasses prosjektet

Vil kunne 
medføre 
endringer / 
presiseringer 
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Prosjektets unikhet bestemmer tilnærming

X

Vannfall Smidig/agile

Lean startup
Design Thinking

..

Ukjent problemstilling

Kjent problemstilling

Kjent løsning Ukjent løsning

Valgt tilnærming har mye å si for utøvelse av prosjekteierskap! 
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Innovasjonsprosjekter 

eller 

prosjekter med en andel innovasjon i seg?
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Eksempel – Rent innovasjonsprosjekt

Vi skal innovere for 
å løse noen behov 
og realisere noen 
gevinster –
«hypotese»

Dette er planen 
for hvordan vi skal 
jobbe med denne 
innovasjonen

Her skal vi 
innovere 

Ta læring og 
erfaringsoverføring
Mulig/modent for å 
realisere?
Hvordan realisere
Videre innovasjon

F.eks. realisere 
ved å ta med 
innovasjon som 
løsninger i 
prosjekter eller 
fortsette 
innovasjon i 
prosjekter

Hvilke svar vi kan gi i de ulike beslutningspunktene vil være 
annerledes enn i et tradisjonelt prosjekt.. Å tvinge frem 
svar kan ødelegge innovasjon  
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Eksempel - Prosjekt med behov for innovasjon for å velge riktig prosjekt

Stor grad av 
innovasjon 

Innovasjon landet på en kjent løsning –Velge fossefall 

Fortsatt ukjent/umoden løsning –Velge smidig - Lean startup
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Påstand

• Rene innovasjonsprosjekter kan være enklere å lykkes med, lede og styre enn 
prosjekter som skal inkludere en grad av innovasjon, men der den overordnete 
hensikten med prosjektet ikke er innovasjon i seg selv. 
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Innovasjon i et prosjekt - Dilemma

Her 
vil/må vi 
innovere 

For sent!

Etablere en prosjektstrategi og plan som hensyntar ambisjonene og mål for innovasjon
Prosjektstrategi kobles til innovasjonsstrategi og midler.. 
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Noen tips på veien.. 

• Innovasjon i prosjekter må være knyttet opp i en større innovasjonsstrategi på 
selskapsnivå og gjerne en innovasjonsportefølje

 Hvorfor innovasjon og hvilken innovasjon?

 Hvilken innovasjon er egnet som del av prosjekter og hvilke prosjekter «tåler» innovasjon

 Hvilken innovasjon må kjøres som rene innovasjonsprosjekter

• Er du skikkelig proff legger du også inn innovasjon som en parameter i balanseringen 
av den «vanlige» prosjektporteføljen
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Hva kan endringen innebære for prosjekteier og ledelsen

Prosjekteier

• Forvaltning av innovasjonsstrategi og 
innovasjonsmidler fra portefølje og inn i prosjektene

• Mer fokus på å tilpasse modell for prosjektet

• Mer fokus på å tilrettelegge for å utvikle organisasjon 
i og rundt prosjektet

• Behov for å være mer tilgjengelighet – respondere 
raskere

• Økt grad av håndtering av konkurrerende mål

• Akseptere at mer er i bevegelse 

 En annen type forutsigbarhet enn før

• Andre/nye beslutningspunkter

• Andre krav ved beslutningspunkter

• Andre rapporteringsformer og styringsinformasjon

• Økt grad av usikkerhetsstyring

Lederskap

Operativ 
og 

strategisk 
ledelse

Prosjekt-
rettet 
ledelse

Fra «Linjeledelse» til enda mer prosjektrettet ledelse
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Problemet er ofte at vi ender opp med å agere på refleks 
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Påstand

• Skal vi lykkes med innovasjon i prosjekter så trenger vi kulturinnovasjon, i prosjektet 
og i ledelse i og rundt prosjektet

• Kulturinnovasjon finner vi i grensesnittet mellom det harde og det myke

Kulturinnovasjon: 
bevege folk og skape 
teameffektivitet for å 

nå et felles mål
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Vi skaper praktisk innsikt om Høyt Presterende Team

#deterfolkadetkommeranpå
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Hva legger vi i å ta ut potensialet der «det harde» møter «det myke»

«Det myke»

Ledelsesfilosofi

Utøvd ledelse

Kultur 

Motivasjon

Kompetanse

Adferd

Vaner 

«Det harde»

Strategi

Ledelsessystem

Kvalitetssystem

Prosjektmodell 

Prosjektstrategier

Gjennomføringsmodeller

Prosjektplaner

Kontrakter
Tilfeldig 

presterende 
prosjekt-team

Tilfeldig 
presterende 
organisasjon

Fra tilfeldig presterende…
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Hva legger vi i å ta ut potensialet der «det harde» møter «det myke»

«Det myke»

Ledelsesfilosofi

Utøvd ledelse

Kultur 

Motivasjon

Kompetanse

Adferd

Vaner 

«Det harde»

Strategi

Ledelsessystem

Kvalitetssystem

Prosjektmodell 

Prosjektstrategier

Gjennomføringsmodeller

Prosjektplaner

Kontrakter

Høyt presterende 
organisasjon

Høyt presterende 
prosjekt-team

Til Høyt presterende…

Helhetlig utvikle 

Helhetlig utvikle
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Avsluttende ord

Uten kulturinnovasjon 
–

ingen effektiv innovasjon i prosjekter

At kulturinnovasjon skjer er et ledelsesansvar og vil raskt bli 
en av de viktigste ledelsesoppgavene i søken på å ta ut 

potensialet av organisasjonen 


